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و مرگ در اشعار نيما يوشيج تبيين معناهاي نازيباشناسانه ي بيماري، رنج
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 هنر اصفهان دانشگاه

 چكيده
ي زخم، بيمـاري، خـون، در اشعار نيمايوشيج، شاهد ظهور مضامين نازيباشناسانه

و احتضار هستيم ي چگـونگيي حاضر با تأمل در اين اشعار به نحـوه مقاله. رنج

و معناهـاي مسـتتر در ايـن تصـاوير را واكـاوي بازنمايي اين مضامين مي پردازد

از تفسـيرهاي،تحليلـيي روش بر آن است تـا بـر پايـه مقالهي نگارنده. كند مي

و بر اساس درون زيباشناسانه هاي ادبيات موجـود مايهي صرفاً صوري عبور كرده

و تحليل اشـعار نيمـا در ايـن  در اين زمينه، نخست با تـأكيد بر گفتمان مشروطه

و توان بـه مثابـه گفتمان نشان دهد كه اين اشعار را چگونه مي بازنمـايي كشـتار

از خونريزي زمان و از وجهي ديگر حضور بدن بيمار را نشاني خويش توضيح داد

و حضور صداهاي اقليت تفسير كرد دموكراسي مباني نظري اين پـژوهش. خواهي

و ليندا ناكلين طرح ريـزي شـده با تكيه بر تأمالت انديشمنداني چون شارل بودلر

مي. است و هـاي ناكلين در خصوص بدنهبر اساس ديدگاكوشد نگارنده زخمـي

و تماميت بدنر،بيما ازي استعاره در اين اشعار به منزلهرا از ميان رفتن انسجام اي

و قطعيت مدرن برآمـدهكنفقدان تبيين  و بدون كليت د؛ فقداني كه جهان نامنسجم

و حساسيت بيمـار،ي بودلر در نگره. شود از آن شمرده مي ميان حساسيت هنرمند

و مرگ در اشـعار نيمـا بـه رهگذر تجربه برقرار است؛ از ايننسبتي  هاي بيماري

و تبيين مي و توان دريافتميدر نهايت. شود زباني تازه، فهم كه تصوير بيمـاري

و نيستي،مرگ در هنر مي،نه به معناي زوال » تولـدي ديگـر«تواند به معناي بلكه

و استنباط شود سـانه درك به بيان ديگر از رهگـذر ايـن مضـامين نازيباشنا. درك

و زيبايي حاصل مي .شود جديدي از هنر

.بودلر، بيماري، مرگ، مدرنيته، مشروطه، ناكلين، نيما يوشيج: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسيز استاديار∗  saber_zb@yahoo.com بان
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 مقدمه.1

مي»پدر شعر نو فارسي«)1334-1276( نيما يوشيج درو تـاكنونااشـعار. شـود خوانده
و نامه هاي ادبي، پايان توجه بسياري از پژوهش كانون در؛مقاالت قرار گرفته استها امـا
مي مقاله از نظـر دور مانـده،شود كه پـيش از ايـني پيش رو وجهي از شعر نيما تفسير
و حضور بدن.است و گاه با مضـمون مـرگ در اشعار نيما با ظهور و بيمار هاي زخمي
در اين پژوهش سعي بر آن اسـت تـا معناهـاي نهفتـه در ايـن مضـامين.رو هستيمهروب

. دريافته شود
ي فيلســوف تحليلــي كــه تــأمالتش بــر حــوزه،)Franck Sibley( فرانــك ســيبلي

و سـ زيباشنا«بـا عنـواناي گـذار بـوده اسـت، در مقالـه اثرشناسي قـرن بيسـتم زيبايي ي
و مفاهيمي چونمضميان تمايز،»نازيباشناسي و زيبايي خشونت، امين ي را مايـه ظرافت

و نازيباشناسانه همچنـين بـه).2: 1965سـيبلي،:نك( داندمي تقابل مفاهيم زيباشناسانه
هاي مربـوط شود ويژگي آنچه در فهرست توصيفات زيباشناختي وارد نمي«گمان سيبلي 

و مكاني است و احوال زماني و اوضاع .)98: 1377هنفلينگ،(» به شرايط تاريخي
اما؛مشحون باشد»زيبا«اي است كه بايد از مضامين شود شعر رسانه عمدتاً گمان مي

و:اي چوني مضامين نازيباشناسانه شعر نيما يوشيج دربرگيرنده خـون، بيمـاري، مـرگ
و،در اين پژوهش سعي بر آن است تا اين مضامين. رنج است در بستر شرايط تـاريخي

ا و مكاني سروده شدن و،در ايـن راسـتا.و فهميده شودين اشعار درك زماني خـوانش
مي مايه تحليل اين آثار با توجه به درون . پذيرد هاي ادبيات موجود در اين حوزه، صورت

و تكيه بر مباني نظـريي كتابخانه همچنين در اين پژوهش با استفاده از مطالعه ايـن،اي
و ايـن پـژوهش، مباني نظري.شود مضامين در اشعار نيما واكاوي مي بـر آراء متفكـران

ــمنداني ــاكلين انديش ــدا ن ــون لين ــودلر ) Linda Nochlin(چ ــارل ب  Charles)و ش
Baudelaire) و منتقـد هنـري. استوار است در آثـاري.)م1931متولـد(ناكلين، مورخ

 بـه خـوانش) 1385( اي از مدرنيتـه شده؛ قطعـه بـه مثابـه اسـتعاره تكه بدن تكههمچون 
و اجتماعي آثار هنري قرن نوزدهم مي ي مدرنيتـهي تجربـه پردازد؛ اين اثر رابطه سياسي

و تكهرا مي با بازنمايي بدن زخمي بـه نيـز در ايـن مقالـه.كنـد تكه در هنر مدرن تبيين
و نظرهاي خاص  .توجهي ويژه شده است،و در اين خصوصاكاربست تفسيرها

و متفكر مدرن، از ديگر انديشمندي اسـت كـه در ايـن پـژوهش شارل بودلر، شاعر
را بـودلر بـه كـار»مدرنيتـه«نخستين بار اصـطالح. هايش بهره گرفته شده است ديدگاه
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بـه تبيـين) 1823(»نقاش زندگي مدرن«يو در مقالها.)140: 1382، بودلر:نك(برد مي
و نسبت آن با مدرنيته مي و تعريف خود از هنرمند مدرن حساسـيت هنرمنـد را پـردازد

و نسبت هنر مـدرن بـا مفـاهيماهمچنين. آورد همچون حساسيت فرد بيمار در نظر مي
راو رنج و زشتي مي در كانونشر هـاي رو از نظرگـاهي پـيشِ در مقاله.دهد توجه قرار

و بـودلر الزم به ذكر است كه ديـدگاه. شده استاستفاده نيز اين منتقد  درهـاي نـاكلين
و كاملث به صورت دقيقخالل بح شدتر بيان تر .خواهد

ي پژوهش پيشينه.2

بادر . صـورت گرفتـه اسـت ارزشـمند هـايي بسـيار پـژوهش،اشعار نيما يوشيج پيوند
و بدايع نيما يوشيج همچون بدعتها گروهي از اين پژوهش اثر مهدي اخـوان ثالـث ها

به) 1391(اثر تقي پورنامداريان ام ابري است خانهو) 1376( هاي نوآوريبررسي بيشتر
و زبان شعر اهتمام داشته گروهي ديگـر بـه تحـوالت سـبكي. اند نيما در وزن، موسيقي

و وجه سمبوليستي آن توجه  ي شـمس نوشته نيما يوشيجآثاري چون؛اندهكردشعر نيما
و بخشي از كتاب) 1383(ي سعيد حميديان نوشته داستان دگرديسي،)1384( لنگرودي

ي مقالـهي نگارنـده.از اين سنخ هستند) 1391(اثر تقي پورنامداريان ام ابري است خانه
و هـاي صـرفاً سـبك تـا در رهيـافتي تفسـيري از پـژوهش كوشـد مـي حاضر شـناختي
و با توجه به تحوالت اجتماعي زمانه صورت و معناي تجربه گرايانه عبور كرده يي نيما

تاار مدرنيته در اشع و همچنين با هاي برخي متفكران، مضمون بيمـاري كيد بر ديدگاهأو
.و زخم در آثار نيما واكاوي شود

و تماميت دستاز: بدن زخمي در عصر مشروطه.3  رفتن انسجام

بهتر است، استي شعر مدرن فارسيي طليعه به منزلهكه تفسير شعر نيما يوشيج، براي
و سياسي تجددخواهانه در ايرانآندر آغاز  . بررسي كنيمرا در بستر جريانات اجتماعي

و مشروطه و شورش،طلبي ايران در جنبش تجددخواهي و شاهد اعتراضات هاي مردمي
و قتل مردم توسط حكومت وقت هستيم عامل اولـين تحصـن بـزرگ. به تبع آن كشتار

كـرد، مجبوري تشكيل مجلس شوراي ملي اعالميه شاه را به امضاء مردمي كه مظفرالدين
و قزاق از22ها بود كه در ايـن درگيـري درگيري خونين بين مردم و بـيش تـن كشـته

: نـك(به نحوي كه اين جوي خون، دربار را از ملت جدا كرد. صد تن زخمي شدند يك
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 طلبـان شاه، پسر او در مقابـل مشـروطه بعد از مرگ مظفرالدين.)107: 1377 آبراهاميان،
در كـهش به وقـوع پيوسـت.ه1287ماهددر خردانيز نزاع خونين ديگري.دكرمقاومت

و پـس از كشـتاري گسـترده، مقاومـت محمدعليآن  شـاه، مجلـس را بـه تـوپ بسـت
از در اين درگيري. خواهان را در هم شكست مشروطه شاه. تن كشته شدند250ها، بيش

و  لفان را كـه موفـق بـه فـرار نشـده بودنـد، تن از مخا39مجلس شوراي ملي را منحل
. بازداشت كرد

ــا قتــل پيشــگامان،بــه غيــر از كشــتار مــردم در تحــوالت سياســيدر ايــن دوره، ب
كه. رو هستيمهتجددخواهي نيز روب اي بلندمـدت برنامـه براي نوسـازي ايـران، اميركبير

ح.ه1230داشت در  و سرانجام در و تبعيد شد مام فـين كاشـانش از مقام خود معزول
بيي برنامه رو،؛ ازاينرگ او را زدند شد اصالحات او مـرگ اميركبيـر بـه. سرانجام رها

و پـس از آن بارهـا تكـرار مـي»قتل فرد تجددخواه«شكلِ  . شـود، در تـاريخ مشـروطه
و كشتار مردم در تحوالت عصر مشروطه، به امري اجتنـاب طوري به ناپـذير كه خونريزي

و كشتار پاگرفتن حكومت مستبدانه.شود بدل مي وقتـي. بـود همراهي پهلوي نيز با قتل
وش وزارت جنگ را در اختيار گرفـت، شـورش.ه1300سال رضاخان در  هـاي تبريـز

و. مشهد را سركوب كرد در تبريـز، سـرگرد ابولقاسـم الهـوتي، از پيشـگامان شـعر نـو
و همراه با افـراد بـاقيي فرمانده از ژاندارمري محلي، نيروهاي خود را جمع كرده مانـده

و قزاق را نهضت محمد خياباني به جنگ با حكومت مركزي برخاست هاي رضـاخان او
.)148: همان(وادار كردند تا به شوروي فرار كند 

؛ تـر كـرد هاي نظامي خـود را مسـتحكم رضاخان با سركوب جنبش جنگل، موقعيت
و سـر با ايجاد اشتقاق در بين جنگلياو رواقع،د ها، توانست اين جنبش را سركوب كند

او بعد از رسـيدن بـه سـلطنت. خان را در تهران به نمايش بگذارد ميرزا كوچكيه بريد
ي عنـوان مثـال در دوره بـه خود ادامـه داد؛ آميز هيچ انعطافي به اقدامات خشونت نيز، بي

درحكومت او در.ه1315سال، ش در مشهد، پليس بـه سـوي چنـدين هـزار نفـر كـه
و عـده اعتراض به تغيير كاله سنتي به كاله اروپايي تحصن كرده بودند، ي شـليك كـرد

و مجروح شدند .)169: 1381 لنگرودي،شمس:نك(زيادي كشته
و روزنامه ميرزاده از پيشـگامان نـوگرايي در ايـران نگـار، كـه خـودي عشقي، شاعر

ميشم ن رده و در سالا. خستين بار به طور رسمي از شعر نيمايي حمايت كردشود، براي
كه.ه1303 خواهي سردار سال داشت، به خاطر مخالفت با غوغاي جمهوري31ش وقتي
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در.، در اتـاقش كشـته شـد وزيـر وقـت بـود كه نخسـتوابه دستور،رضاخان،سپه او
بي نوشته و هـاي او در مجـامع تهـران، اصـفهان، سـخنرانياز«. پروا بود هايش بسيار تند

و خـونريزي استشـمام مـي  و شهرهاي ديگر، بوي خون از. شـد همدان او حتـي يكـي
.)146: همان(» منتشر كرد» عيد خون«مقاالتش را تحت عنوان 

و خونريزي در دوره آنچه كه بيان شد گوشه در اي از كشتار و همچنـين ي مشروطه
ا تحوالت نوگرايانه هـايي كـه صـحنه. جتماعي است كه منجر به انقالب مشروطه شـدي

تـاريخي. شوند بارها در اين تاريخ تكرار شـده اسـت سيل عظيم مردم به رگبار بسته مي
:كه در آن رودي از خون نخبگاني جاري است كه از پيشروان نوگرايي در ايـران بودنـد 

خ صور جهانگيرخان؛شود رگ اميركبير زده مي مياسرافيل دهان فرخـي يـزدي؛شود فه
و را مي خيابـاني را در تبريـز بـر زمـيني محمـد جنازه كُشند؛ميدر زندان او را دوزند
مي رفعت، اولين نظريه تقي؛شندك مي ي عشقي كشته ميرزاده؛كند پرداز شعر نو خودكشي
و مي تـاوان،خـود هاي پيشـرو كه براي خواستههستند افرادي هاي ها نمونه اين. ...شود

.پردازند گزافي مي
، عبـارتي رنـگ پريـده، خـون سـرد قصـهي نيمايوشيج با عنوان در اولين منظومه

مي چون ترجيع»ي رنگ پريده، خون سرد قصه« و رنـج؛شـود بندي تكرار شـاعر از درد
را خود مي و جايي عامل اين رنج عنـوان مظهـر شـهر بـه. داندمي»زندگي شهري«گويد

و رنج هم  و تحول، باعث درد :شودميتجدد
 كز بدي بخت، در شهر شما«

و هستم مبتال .)31: 1384يوشيج،(»روزگاري رفت
 يا
و« .)32: همان(» محنتم افزون نمود شهر درد

 قــرن بيســتميي پيــاپي مجلــهش در چنــد شــماره.ه1301نيمــا در ســالي افســانه
كه ميرزاده بيي عشقي و سياسي روزگار خود اسـت،ي ادبي پرواترين نشريه تندروترين

ي اضـطراب زاده«: كنـد نيما در اين شعر خود را ايـن گونـه معرفـي مـي. شود منتشر مي
ي گرمِ چشـمي تَـرم قطره«و)58: همان(» صورت مردگان جهانم«،)57: همان(» جهانم

ميو اضطراب.)همان(» من و اندوه راوي در اين شعر با اين كلمات بيان ناله: شود درد
دردش«غمناك، دل افسردگان، دل خسته، سرشك، جسم رنجور، اشـك،، تبخال،بر لب

و پوست . ...و)76: همان(» افتاده اندر رگ
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و بيمار به شكل گسترده مي اي در اشعار نيمـا يوشـيج توان گفت تصوير بدن زخمي
و غـش در اشـعار او تصـوير بيماري. شود ديده مي هايي مثل فلـج، تـب، آبلـه، تبخـال

مي بدن. اند شده و درد ما فراوان قدرآناين تصاوير. كشند ها خونريزي دارند انتويند كه
. اسـت»گيـري بـدن زخمـي شـكل«در شعر نـو نيمـا، درواقـع»گيري بدن شكل«گفت
و آزاديبيني نيما يوشيج در بستر تحوالت جهان و نوگرايانه خواهانه شكل گرفته اسـت

و احوال او از نگرش و دغدغه آثار و اجتمـاعي حكايـت ها مندي او به مسـايل سياسـي
مي نيما در يكي از نامه. دارد مي«: نويسد هايش مي ملت را كه تربيت از كند؟ شاعر توانـد
زي اين كار برآيد، به شرط اينكه شعر تصويرات مختلفه عهده و تألمـاتي ندگي عصـر

).91و90: 1391اسالميه،(» عمومي باشد
اي كه در جريان تجددطلبي در ايران به راه افتاد، به شعر نيما نيز سرايت»خونريزي«
از مي و شعر او را به تصويري مي»تألمات عمومي«كند در يكي از اشعار نيمـا. كند بدل

مي»خونريزي«با نام  :دگوي، شاعر از بيماري خود
 پا گرفته است زماني مديد«

 ... ناخوشي احوالي در پيكر من
و دانم اين را كه چرا...  يك تب سركش، تنها پكرم ساخته

و سقط شالقي ست وچرا هر رگ من از تن من سفت
 كه فرود آمده سوزان

منهب دم .)758: 1384يوشيج،(» دم در تن
مي« مي نبض و  ريزد خون، ليك كنون خواندمان با هم

 به دلم نيست كه دريابم انگشت گذار
 ... ريزد بيرون كز كدامين رگ من خونم مي

 برد نظر، گشت دچار يكي از همسفرانم كه در اين واقعه مي
 به تب ذات الجنب
و من اكنون در من

 ...تب ضعف است برآورده دمار
ست...  با تنم طوفان رفته

 تبم از ضعف من است
.)759: همان(» تبم از خونريزي
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با تصوير يـك روز»هبندرگا«شعر. واكنش به كشتار مردم در اشعار نيما نمايان است
يگـر آواز صـداي بـاران بـراي شـاعر تـداعي؛شـود باراني در يك شهر بندري آغاز مي

مي باران همين.غمناك است و همه جا ي همسايه كـه بارد، بر خانه طور كه بر همه چيز
شاعر در اين بخش شعر، دليل انـدوه خـود را بيـان. بارد ديري است خالي مانده نيز مي

:دارد مي
 اي رفيق من كه از اين بندر دلتنگ روي حرف من با توست«

 آيد از درد درونو عروق زخمدار من از اين حرفم كه با تو در ميان مي
 خالي است

م ميو درون دردناك ز ديگرگونه زخم من پرن !آيد
 آيد از آن مردي كه در آن پنجره هر روز هيچ آوايي نمي

.چشم در راه شبي مانند امشب بود باراني
.اين زندگاني) با هر دمي رؤياي جنگ(چه سنگين است با آدمكشي! وه

زن بچه  ها، ها،
 ها كه در آن خانه بودند، مردها، آن

).773و772: همان(»در اين ساعت سراسر كشته گشتند دوست با من، آشنا با من
زن شدن بچهي كشته خاطره و مردها بر شعر نيما ها، ي ادبيات پيشرو ايـن به منزله،ها

مي،عصر براي شاعر حتي موهبتي مثل باران، صداي آوازي غمناك به نظـر. كند سنگيني
كـ رسد چرا كه با آمدن باران مردي را به ياد مـي مي ه در انتظـار بـاران بـود؛ ولـي آورد

و مـردان ديگـر رقـم زدنـد آدمكشان، مرگ را براي او، بچه كسـاني كـه حـاال. ها، زنان
مي خانه و بر آن باران را به اين ترتيب باران هـم خـاطره. بارد شان خالي است ي كشـتار

مي. كند زنده مي ز. كند تو گويي آسمان دارد خون گريه خمي از همين رو بدن شاعر نيز
و دروني دردناك دارد .است

مي»فوالدمدل«در شعر :گويد شاعر از سرزمين خود
دليِ دوري از خطّه رسم« آني، نه .شاد در

 دوريهاي سرزمين
 آشوبگرانيِ جا

و گوشه كارشان و كشتار، كه از هر طرف آني كشتن
ِ جسدها نشانيديم ).769: همان(»كسانيبهارش گل با زخم
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و شـعر فضـايش.ه1332، يعنـي سـال سرودن اين شعر سال كودتـا تاريخ ياسـت
سه. آور دارد يأس اين شعر در همان زمستاني سروده شده كه دادگاه نظامي مصدق را به

: نـك(دانـد در اين دادگاه مصدق قلب خود را از فـوالد مـي. كند سال زندان محكوم مي
مي؛)91و90: 1391اسالميه، انگيـز از كودتـاي شـعر را روايتـي غـم تـوان ايـن بنابراين

مي. مرداد دانست28 هـا را بـا زخـم داند كه بهارش گـل راوي شعر خود را از سرزميني
. نشاند جسدها مي

ِيبرااز« دم منِ ويران  ستادن نيستايسفرگشته مجال
هر منم در از تر زده اين ساعت غارت كه
در چيز از كف ِمن رفته همه  به
ِ فوالدم با من نيست دل
و همه م چيزم دل ِمن بود  بينميكنون
ِ فوالدم مانده در راه دل
ب دل  انداخته استيشكيِ فوالدم را

ِ بهار دست ِ بدانديش در آغوش گليِ آن قوم از كه ز زخم اش گفتم و .خون
ِ برادرهايم وين  زمان فكرم اين است كه در خون

 ناروا در خون پيچان-
–ان در خونتغل گنهيب

).771و770: 1384نيما يوشيج،(»ِ فوالدم را زنگ كند ديگرگون دل
ديگـر بـراي. دلِ فوالدش را از دست داده است،بعد از آن كودتاي شوم، راوي شعر

و خون او گل بي؛ندا هاي بهاري از زخم و گنـه چرا كه برادرهايش، ناروا در خون پيچان
در نحو نيما تجربـه بدين.نداانتغل در خون و پيشـگامان عصـر خـود را ي روشـنفكران

.كند آثارش بيان مي
همـانطور«: نويسـد دارد مـي.م1789ليندا ناكلين در تحليلي كه از انقالب فرانسه در

و قطعه كه تخريب، قطع عضو، زخمي كردن دست كم تا زمان سقوط روسـپير قطعه كردن
تخ 1794در سال  و قطعهجريان دارد، بازنمايي و نيـز بازنمـاييِ بـدن قطعـه ريب كـردن

كـردنِ تكـه نـاكلين، تكـه.)29: 1385نـاكلين،(» زخمي در هنر آن دوره مشـهود اسـت 
در تاريخ هنـرهتازيي لويي شانزدهم را بعد از پيروزي انقالب، آغازگر مضمون مجسمه

مي داند كه از آن به بدن تكه مي پـس از انقـالب در ميـان نسـل هنرمنـدان. كنـد تكه ياد
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او بـه. پـردازد، به شكل وسـيعي بـه نقاشـي از معلـوالن انقـالب فرانسـه مـي»ژريكو«
ازترين شكل خشن و مجـروح قطعـه بدن مذكر قطعـه، تصويري آنـان بـه نمـايش شـده

ي خشـونت انقـالب را تصـوير تصاوير مكـرر او از مـردان زخمـي، خـاطره. گذارد مي
كم بازنمايي. كند مي س هاي ژريكو از ضدقهرمانان ناپلئوني كه بدن،اما اندوهبار،ردوبيش
و زخمي شده است، اين مسئله را يـادآور ها به معناي دقيق كلمه قطعه آن قطعه، شكسته
آن شوند كـه در تـاريخ بازنمـايي مـدرن، دوره مي هـا بـدن هـايي وجـود دارد كـه طـي
اسـتعاره، بلكـه در مقـام عنـوان يـكي انسان در چشم بيننده نه صرفاً بـه عضوشده قطع

.شود واقعيتي تاريخي جلوه گر مي
كردن اين مسـئله قـرار كند كه مورخان هنري در معرض فراموش ناكلين يادآوري مي
و مـرگ اسـت تنها موضوع ميل، بلكه جايگاه تجربه دارند كه بدن انسان نه .ي رنج، درد

و تماميت بـدن در تصـوي و، ازميانادر تحليل و تكـه رفتن انسجام تكـه،ر بـدن زخمـي
و ازدست استعاره و قطعيت آنچـه كـه متعلـق بـه گذشـته اي است از فقدان رفتن كليت
كه. است بـا.)38و37: همـان: نـك(آيـد از دل آن بيرون مـي اساساً» امر مدرن«فقداني

و تماميتش از دسـت رفتـه اسـت، بـدن  همين تعبير، تصوير بدن بيمار، بدني كه انسجام
عال رنجور، زخمي، كشته و با و:مي چونئشده، خونريز، فلج، تبدار آبله، تبخـال، غـش

اي از فقـدان دانسـت؛ توان استعاره تب را كه موضوع اكثر شعرهاي نيمايوشيج است، مي
و پراكندگي كـه ما  اسـطقس تخيـل«آن را ) Marshall Berman(بـرمن رشـال فقداني

.)111: 1381برمن،:نك(خواندمي» مدرنيستي

 حضور بدن زخمي در دموكراسي هنر.4

و درون مانـدگاري انسـان)immanence( تأييد بدنمندي انسان، تأييد مشـروط بـودن
بـودن داشـته)(trancendentallتواند ادعـاي اسـتعاليي انسان بدنمند ديگر نمي. است
و مطلق نيست، امكان وجود)253: 2002جونز،:نك( باشد و ديگر كامل او» عيب«؛ در
مي كردنيتصور و و بيماري داشته باشد است در گفتمان هنر سـنتي كـه بـر. تواند نقص

به استعاليي ت بودن انسان كيد داشت، اصوالً امكـان بازنمـايي نقـص عضـو يـاأويژه شاه
هي. هرگونه عيبي ممكن نبود ت بدن معشوق يا بدن شاه، بدني زيبـاأبدن انسان، غالباً در

و بري از هر عيبي تصوير مي پس تأييد بدنمندي، تأييد امكان عيب در بـدن.شدو كامل
كهرو؛ ازاينهم هست . تصوير شـوند» سالم«و» زيبا«هاي انسانفقط ديگر لزومي ندارد
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و تغيير شكل يافته هم حق حضور در رسـانهو هاي ناقص بدن،ترتيب اين به هـاي بيمار
 هـاي جنسـيتي هاي مختلف شـامل اقليـت اقليت،در گفتمان مشروطه. يابند هنري را مي

را)طبقات پايين اجتماع( نژادي، طبقاتيقومي،،)زنان( و مـذهبي سـهم حضـور خـود
و بدن.كردند مطالبه مي ي به گروه بـاال افـزود كـه بـه گفتـه ناقص را نيز بايد هاي بيمار

و امكـان بـه تصـوير ترين تبلور دموكراسـي در تـاريخ هنـر، شـكل عالي«ناكلين گيـري
و بدن تكه در دموكراسـيِ هنـر،.)45: 1385نـاكلين،(»تكه اسـت درآوردن بدن زخمي

مي بدن و زمخت نيز به تصوير در و ناقص .آيند هاي تغيير شكل يافته
مي به تصوير درآمدن بدني نحوهاكنون در.كنـيم هاي زخمي را در شعر نيما بررسي

كه»مهتاب« شعر ِ دراز آبلهيپا مانده«مردي مي»از راه :گويد، با خود
 چنديِ اين خفتهغم«

م خواب ِ ترم  ...شكنديدر چشم
مصبح... من خواهدي،  از
به كز ِ ِ او آورم اين قوم  باخته را بلكه خبر جان مبارك دم
 ليكنيجگر خار در
م از ِ اين سفرم .)663: 1384يوشيج،(»شكنديره

به مي و جان بينيم كه قوم، و نيـزو مـرديدر جگرِ شـاعر، خـار باخته است ، گريـان
مع در شعري به همين نام، اين»مرغ آمين«همچنين.است آبله پاي ميگونه :شود رفي

 ...همرغ آمين دردآلودي است كاواره بماند«
ما(شناسد آن نهان بين نهانانمي...  ...)گوش پنهان جهان دردمند
ره...  از عروق زخمدار اين غبارآلوده

 تصوير بگرفته
 ...هاي رنجوران ازدرون استغاثه

 دهد از روي فهم رمز درد خلقمي...
.با زبان رمز درد خود تكان در سر

در هاي ناله وز پي آنكه بگيرد ناله  گوش، عروق زخمدار دارد، باد نيز پردازان، ره
.)742و741: همان(» جويد از كسان احوال مي
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و اميدوارانه با اينكه فضاي اين شعر يكي از روشن ترين آثار نيماست، بـاز هـم ترين
و ناله است و درد ر.تصاوير، مشحون از زخم اه غبـارآلوده، همانطور كـه در ايـن شـعر

و بيمار است»بر فراز دشت«عروق زخمدار دارد، باد نيز در شعر  :مفصل دارد
مي«  غلتد باد

.)688: همان(»گرداند از غش روي غش در او در مفصلش افتاده، مي
:در اشعار نيما حتي اشياء هم بيمار هستند

 نفس نگيردم از چه؟ ...پيت پيت«
ز جگر دود؟ )732: همان(» از چه نخيزدم

او«:و نهايتاً مرگ شعله را شاهديم .)733: همان(»...شب گشته بر تنش كفن
و بدن مرده مي بدن بيمار » جغـدي پيـر«در. شـوندي حيوانات نيز به شعر نيما وارد

و.)444: همـان(» اين زمان بالش در خونش فرو«:خوانيم مي جغـد پيـر زخمـي اسـت
ا بالش در خونش فرو .سترفته

و خفه در درياي شعر نيما تصوير انسان در حال غرق مي شدن در. گيـرد شدن شكل
:خوانيممي»ها آدميآ« شعر

ميك« ...بيهوده جان، قربان كندينفر در آب دارد
مِ سنگين را به دست موج... ،كوبديخسته
 از وحشت دريده دهان با چشمِ دارديم باز

ز راه هاتان سايه  دور ديده، را
گو آب بيدرا بلعيده در و هر زمان .افزوناشيتاب كبود
آب كنديم  ها بيرون زين

 سر، گه پا، گاه
).446و445: همان(»!ها آدميآ

و اش توصـيف انسـان در حـال غـرق در اين شـعر جـدا از معـاني اجتمـاعي شـدن
ازمي. شدن بسيار دقيق انجام گرفته است خفه  تـوان گفـت رسـيدن بـه توصـيفي عينـي

درهـاي در يكـي از نامـهاو. اسـتي نيما در شـعر بـوده جهان، يكي از اهداف عمده ش
وقتـي مشـغول خانه فكري به نظرم آمد،هدر قهو«: نويسد ميي من است دنيا خانهكتاب

حقيقتـاً مـا چـه»چه مي بينيد؟«: رفيق از من پرسيد. هاي قشنگ بودم تماشاي آن جنگل
و عالم خارج هست يا نـه نتيجه شعر ما آيا. بينيم چيز را مي و رابط واقعي بين ما ي ديد
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و ديد ما حكايت مي مي سعي كنيد همان كند؟و از ما و سعي كنيد طور كه بينيد بنويسيد
و بـر خـالف وقتي كه شما مثل قـدما مـي. تر از شما بدهد شعر شما نشاني واضح بينيـد

و آفرينش شما آنچه در خارج قرار دارد مي و طبيعت را فراموش آفرينيد به كلي زندگي
و طرز كار آن اما اگـر از پـي كـار. ها بايد شعر بسراييد كرده است، با كلمات همان قدما

و كلمات تازه » ايـد شـده فكـر كنيـد آيـا چطـور ديـده اي در خود عميـق ايد، لحظه تازه
.)162: 1375 يوشيج،(

شب«در شعر شبنيما به توصيف،»پا كار در احوال مردي ميپا ؛ پردازد شبي شرجي
كـه يـاد دو كـودك درحـالي؛باشـد1مجبور است تا صبح به كار پاييدن آييش مردي كه

و گرسنه مي بيمار اولـين.اش هـم بـا اوسـت مردهي زن تازه خاطرهو دهد اش او را آزار
مي مونولوگ شب : شود پا به اين شكل آغاز

و« و گرمي !درازچه شب موذي
.تازه مرده است زنم

.)612: همان(» هام گرسنه مانده دوتايي بچه
مي. كند اي او را رها نمي فكر كودكان بيمار لحظه :انديشد با خود

.هاي تو دوتايي ناخوش بچه«
و مي دست در دست تب .سوزند گرسنگي داده به جا

و تنها شده آن دو بي ).613و612: همان(»اند مادر
از بچه و اندوه مرگ مادر در رنجها :ندا زخم پشه

 از زخم پشه،2ي بينجگر بچه«
 بر ني آراميده

ز بس مادر را  پس از آني كه
).613: همان(»هياد آورده به دل خوابيد

مي براي شب و مرده ز يـك مـرده چـراغ كورسـويي«: دهـد پا همه چيز بوي مرگ  سـت
و افسرده همه چيز كه هست... و؛)همان(» مرده درواقع خود او هم بـا آن هيكـل الغـر

مي شكل به جنازه دوكي ).611: همان(» رود دوكي اين هيكل اوستمي«: ماند اي متحرك
مي«و و در شاخ دمان طبل  كوبد

.گذرد به سوي راه گذر مي
).614: همان(» مرده در گور گرفته است تكان، پنداري
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س«؛اما شب ادامه دارد و و گرمي و جسـم)615: همـان(»مجچه شب موذي كـه فكـر
:پا در آزار است شب

مي پشه« و سياه اش  مكد از خون تن لخت
 دم كه فكرش شده سوي ديگر

و در وحشت دل افكند او ).616و615: همان(»گردن خود، تن خود خارد
 هاست، تصور اينكه اما زجر هولناك، فكر مردن بچه

 مانده آتش خاموش«
بي بچه تن ها يخحركت با
 تا دست به هم خوابيدهدو هر

).616: همان(» شان خواب ابد ليك از هوش برده
و رفتن پيش بچه هاي بيمار گرسنه يا حفاظت از محصـولِ ترديد بين رهاكردن آيش

شب لحظه) همان(»بخورد در دل راحت دگري«دگري كه  مثـل؛كنـد پا را رهـا نمـي اي
و نه بدل به گريه مي و نـه تمـام مـي بغضي مدام كه در گلو دارد دنيـا، تنهـا. شـود شود

و هواي شرجي چون سنگ لحد بر او فشار مي :آورد گوريست براي اين مرده
مي«  آيد در چشم همچنان گوري دنياش

).617: همان(»و آسمان سنگ لحد بر سر او
هـاييي در شرف مرگ، چراغ مرده، پشهههاي ناخوش گرسني زن مرده، بچه خاطره

و سـياه كه بي و گـردن،ا وقفه در كار مكيدن خـون تـن لخـت و خـارش مـدام تـن نـد
و مرگ، از دنيـا گـوري مـي مجموعه و از آسـمان سـنگ اي از تصاوير بدن بيمار سـازد
و پسري«و»سربازي خانواده«در شعرهاي. لحدي رحـم نيز با همين فضاي بـي»مادري

و. روييمهمرگبار روبو  و بقيـه بـا گرسـنگي در اين دو شعر پـدر خـانواده مـرده اسـت
و پنجه نرم مي و دختـر، مـادر»سربازي خانواده«در نهايت در شعر. كنند بيماري دست

مي بزرگ .)119: همان(ميرند تر
كـه اي است جهان مرده؛ گويي وجود دارد» شب است«تشبيه شب به مرگ در شعر

:شب آرميدهدر گور 
 شب است«

.)740: همان(» اي در گور جهان با آن، چنان چون مرده
شب«تشبيه شب به گور در شعر مي»هست :شود نيز ديده
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 با تنش گرم، بيابان دراز«
 مرده را مانَد در گورش تنگ

ي من مانَد با دل سوخته
تب به تنم خسته كه مي !سوزد از هيبت

.)776: همان(» هست شب، آري شب
و با بدن گرمش كه در گور شـب دراز كشـيده ماندمياي مردهبهراه دراز، بدن دارد

و تن خسته مانند دل سوخته،ي راه بدن مرده. است ي اوست كه از هيبـت تـبي شاعر
و. سوزد مي و بيمار كرده طور كه شب هم با تني ورم همان. دار استتب شاعر نيز خسته

: همـان(» كرده تني گرم در استاده هوا هست شب، همچو ورم«:كرده،گويا تب داردو دم
688(.

شب عطسه«نيز با تعبير»گل مهتاب«در شعر بـا قطـار«در شـعر. رويـيمهروبـ»هاي
و روز :يمهستگوي دو بيمارو گفت شاهد»شب

و شبان دلسرد انهخدر نهان« ي روزان
.سخناني برجاست
 سخنان است آري

ب از نواي دل  يماريافساي تن
ي فرتوت شب تيره هنوز زير دندانه

و روز .)683: همان(» با قطار شب
 من چه خواهم گفتن«

.)684: همان(» كه چه گفتند دو بيمار به هم
و روز بيو ند كه به گفتهست انگار اين دو بيمار خود شب در گويي قطار شـب وقفه

شعر با تشـويش شـروع. نيز مرگ است»ناروايي به راه«موضوع شعر.ندا مشغولو روز
:شود مي

او. شب به تشويش در گشاده«  در
.)494: همان(».ناروايي به راه مي پايد

و« 3»امرود« هيچكس نيست بر ره

 لرزد سرد استاده، بيد مي
 مرگ، آماده گوش او بر در
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ميو آن سيه .ورزد كار كينه
 هاي گرسنه با تن لخت بچه
ي خواب طاق شكسته، ماندهزير

 باد، لنگ ايستاده است به پا
).497: همان(»ناله سر كرده است گردش آب

 هرچه بشكسته، هرچه پاشيده است«
غم روي خاكستري نشانه .)495: همان(»ي

مي«  سوزد جا كه غمگين چراغ
 ...ريزان است پلك چشمي سرشك

رو...  ...مردمان مردگان زنده به

 از يكي زيشانچشم باز است ...
.)همان(» حال بسته است نگاه ليك بي

و مرگ به اين تصاوير انتخابي فضاي تيره مي آور شعر را شب مشـوش: نماياند خوبي
و بچه و بيد لرزان و آب مـي. ها، گرسنه با تن لخت است و چـراغ باد لنـگ اسـت نالـد

و پلك چشم سرشك ه اما مرگ،خالصه خاكستر غم بر همه چيز پاشيد. ريزان غمگين
 شمارِ طمع، آن استخوان«

كا درد چشم مي .)همان(»ي خونهس ها، دو
او« -اين خراب را باني-دست

.هاي تعب شمارد دقيقه مي
.)496: همان(» موش مرگ است در همه تن او

 چه سبك، اي شگفت، در تابوت«و
.)همان(»اي نهاده شده استخوان پشته

مي هم بيماري كلمات اين شعر باز ريـزان، غمگـين، سرشـك: دهندو مرگ را نشان
حـال،ي خون، روي زردناك، بيمار، مردگان زنـده بـه رو، بـي تابوت، موش مرگ، كاسه

و لرزان .تعب
و صبور«  روي بيمار، زردناك

.)495: همان(»با سر افتاده است بر زانو
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 هنرمند در نقاهتي ابدي.5

شب قـورق باشـد«: به توصيف شبي در بيمارستان مي پردازد»شبِ قورق«نيما در شعر
و حساسـيت شـديد او را بـه كوچـك)688: همان(» بيمارستان تـرينو وضعيت بيمـار

: دهد صدايي نشان مي
برد« .)609: همان(» حرف كم گوي كه سرسامش
 گريه بس دار كه هذيانش داشت«

 خبر از وحشت درياي پر آب
جا لغزد پاي آهسته كه مي

 بارد از ديوارش سنگ مي
 از كسش حال مپرسي، باشد

.)همان(» كز صدايي برسد آزارش
را بيمار، صداي گريه و از آن دريـا صداي درياي پر آب مـي به صورت كردن شـنود

را. كند وحشت مي ميبه شكل صداي راه رفتن كـس از هيچ. شنود بارش سنگ از ديوار
ك بـودلر حساسـيت. بينـد ترين صـدايي آزار مـي وچكنبايد حال او را پرسيد چرا كه از

ها ها، رنگ طعمفرد بيمار به بوها،. داندمي شبيههنرمند را به حساسيت شديد فرد بيمار، 
ميو حرف مي. دهد ها حساسيت زيادي نشان و بودلر نقاهت را بازگشتي به كودكي داند

تـرين پاافتاده حتي ظاهراً پيش بيمار مانند كودك به شدت به اشياء پيرامونش،«: نويسد مي
مي آن و اگـر بتـوانيم بـه مـدد تخيـل بـه گذشـته، بـه جـوان. دهد ها عالقه نشان تـرين

مي. ترين خياالتمان بازگرديم ابتدايي يابيم سنخيتي غريـب بـا خيـاالت شـفافي آنگاه در
مـانيهاي فكر دارند كه بعدها پس از بيماري جسمي، البته به شرط آنكه بيماري قابليت

و ضايع نشده باقي گذارد، به سراغمان مي مي. آيد را سالم » بيند كودك همه چيز را از نو
و مـي بودلر حتي فراتر مـي.)141: 1382بودلر،( وجهـي الهـام بـا تشـنج«: نويسـد رود

و هر انديشه ي واال با تـنش عصـبي كمـابيش شـديدي همـراه اسـت كـه مشترك دارد
ميانعكاس آن تا اعماق مغز .)142: همان(»كند نفوذ

ميبسياري از در و شود كه شاعر خود را رنگ شعرهاي نيما مشاهده و زخمي پريده
مي تب مي. خواند دار چـون. داند كه به نقاهتي ابـدي دچـار اسـت بودلر هنرمند را كسي

كسي مانند. اي كه مرگ بر آن سايه افكنده بازگشته است كسي است كه به تازگي از دره
و مي : همـان: نـك(خواهد همه چيز را بـه يـاد آورد كه در مرز نسيان مطلق بوده است
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آني تجربه برخي آثار اين شاعر نيز گويا درباره.)141 اي كه مرگ ها در دره اي است كه
فرايند آفرينش هنري به اين معنا، به ياد آوردن اين. اند بر آن سايه افكنده به دست آورده

مي همچون كسي كه در دوره. استتجربه  و . كوشد به ياد بياوردي نقاهت است
مي«در شعر پاي«كه»حساسيتي«هاي بدون نيما بيماري را در تقابل با آدم»گردد باد

ميمي»تا سر شكمان و آسـان« ختلَ. داند خواندشان، پاي تا سر شكمان تا شبشان، شاد
د)704: 1375يوشيج،(»گذرد مي، سه بار نـالش«اين لخت در مقابل. شودر شعر تكرار

مي) همان(»هاي تن بيماري مجروحي يا جزع مي شعر اين. گيرد قرار :رسد گونه به پايان
 زني از چشم سرشك«

.)همان(» ستُرد مردي از روي جبين خون جبين مي
مي»اوال ماخ«شعر : پردازد به توصيف رودي در زادگاه شاعر

 رود بلندي پيكرهماخ اوال«
 ... نامعلوم روديم

يا شدهيفرار چون...
نم( )هموار راه جويديكه
؛سامانيب روديم
.)685: همان(»هشبِ تيره، چو ديوانه كه با ديوان با

و بـي و نيما نيز راه همـوار را در سـرودن شـعر نسـپرد بـه مقصـد»ديوانـه« سـامان
:ارائه شده است ديگري از رودتصوير در شعر زير نيز. نامعلومي رفت

و اوست در كار سراييدن گنگ«
ز چشم دگران .)686: همان(»و اوفتاده است

آناين لخت هم گويا در قدر از همعصـرانش وصف خود نيماست كه شعر پيشرو او
و نامفهوم مي رو جلوتر بوده كه برايشان گنگ و ازهمين نيمـا از چشمشـان نموده است

عنـوان كسـي در نظـر آورد كـه تـوان بـه بدين معنا هنرمنـد پيشـرو را مـي. افتاده است
را همعصرانش زبان او را نمي و او آنمي» گنگ«فهمند و در نظر ها گويـا ضـعف، يابند

و معلوليتي دارد .بيماري
نخستين ) Verlaine(و ورلن) Mallarme(بودلر كه به زعم شاعراني چون ماالرمه

، در آثار خود به نمايش)11: 1384پارسايار در بودلر،:نك(شود شاعر مدرن قلمداد مي
و رنج بـه نحـو هـاي رنـج گـلواترين اثرو اندوه اصرار دارد كه اين امر در مهم زشتي
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و ظرافـتي شناسانه در نظام زيبايي. بارزي نمايان است كالسيك، گل نمادي از زيبـايي
. اما در عنوان ايـن كتـاب بـا صـفت رنـج، بـدي يـا شـر همـراه اسـت؛شود شمرده مي
مي»دل فوالد«كه نيما نيز در شعر همچنان و زخم : 1384يوشيج،(خواند گل را از خون

. در زبان فرانسـه از ابهـام معنـايي برخـوردار اسـت“Fleurs du Mal”عنوانِ«.)771
شر”از يك سو به معني“Mal”ي واژه و و رنـج”و از ديگر سو به معني“بدي “درد
و منتقدين فرانسوي بر سر مفهوم اين عنوان به بحث پرداختـه. است . انـد بسياري از ادبا

: همان(» اند ترجمه كرده“هاي رنجگل”و“هاي اهريمنيگل”در زبان فارسي نيز آن را
به توان گفت بودلر با نسبتمي.)13و12 مضامين زيباشناسـانه دادن مفاهيم نازيباشناسانه

دارد كـه كتـابشو بيـان مـيا.ي نو بـر آمـده اسـت در پي تأسيس يك نظام زيباشناسانه
و شكيبايي شكل گرفته است« و شوم است كه با خشم : همـان(» حاوي يك زيبايي سرد

وو اي مانند رنج به بيان ديگر شعر مدرن با استفاده از مضامين نازيباشناسانه.)12 زخـم
ميو پي بازتعريف مفهوم ادبياتمرگ در  و زيبايي بر .آيد هنر

مي نيما، دريا استعاره»قايق«در شعر كه شود از فاصله اي و دردي ي شاعر از ديگران
:برد از اين فاصله مي

مي«  برم من درد
!كند خون از درون دردم سرريز مي
)753: 1384يوشيج،(»من آب را چگونه كنم خشك؟

و چـون اي از زخم هنرمند است كه خونش سرريز مـي استعاره،همچنين،دريا كنـد
هنرمند چگونه آب دريا را خشك كند؟ چگونـه چنـين. دريايي پيش روي هنرمند است

 كند، درمان كند؟ زخمِ خونريزي را كه چون دريايي سرريز مي
را شاعر) Sylvia Plath(»سيلويا پالت«شعر اين سرريز كردن خون، اين آمريكايي

:كند به ذهن متبادر مي
 شعر فوران خون است«

چ ).293: 1382پالت،(4»آورد يز آن را بند نميهيچ
ي كـه بـه گفتـه داند؛ همچنان در اين لخت، شاعر سرودن شعر را نوعي خونريزي مي

:كُرد، نيز شعر زخمي دريده است، شاعر»شيركو بيكس«
 بودندهاي دره خاموش آن شب تمام چراغ«

 جز يك چراغ
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 آن چراغ، شاعري بودو
.)138: 1384كس،بي(»ي شعرش نشسته بر بالين زخم دريده

اي بـا عنـوان سوررئاليسـت، در مقالـهيهنويسـند ) Georges Bataille( ژرژ باتاي
و گوش بريده« مي»ي ونسان ونگوگ شده قطع عضو به مثابه قرباني كه اظهار هنـر«دارد

مي از زخمي درمان .)70: 1385ناكلين،(» شود ناپذير زاده
ي هنرمنـد نيـز بـه تنها در اثر هنري بلكـه در بـدن زنـده بازنمايي بدن زخمي گاه نه

مي. رسد فعليت مي برد يا هنرمنداني كه به خود آسيب وارد وقتي ونگوگ گوش خود را
مي»يزخم«كنند، مي از. رسانند را در بدن خود به ظهور ونگوگ بـرخالف تفسير باتاي

آن به گفته. تفسيرهاي اكثر مورخان هنري است ي خـودزني ونگـوگ ها قضيهي ناكلين،
و بدون ارتباط به دستاوردهاي عظيم او در نقاشـي ناديـده را به مثابه چيزي خجالت آور

اما باتاي اين عمل ونگوگ را در روند آفرينش هنـري او تفسـير؛)همان:نك( گيرند مي
كهانهم. كند مي ازو تحسين، منتقد)Alvarez(آلوارز طور گر اشعار سيلويا پالت، بعـد

در«: نويسد مرگ او مي يادبودي نوشتم كه پايـان آن ايـن ابزروروقتي سيلويا پالت مرد
اما كسي به من گفت اين حرف چنـدان“.ناپذير بود اين فقدان براي ادبيات جبران”: بود

و مرگ را جدايي. هم درست نيست . كنـد مـي ناپذير توفيق او در سبك نهايي شعر، شعر
. ايـن حـرف درسـتي اسـت. توانـد وجـود داشـته باشـد اين يكي بدون آن ديگري نمي

ايـن. ند كه گويي پس از مرگ او نوشته شده باشـندا اي غريب چنان شعرهاي او به گونه
و بصيرتي عظيم در شكل نه بلكـه نـوعي،دادن به مـواد كـار دارد تنها نياز به هوشمندي

ك شعر بدين معني هنري.طلبد شجاعت نيز مي ).270و269: 1377موحد،(»شندهاست
مي،زدن به خود اين زخم و به قول آلوازر اين يكي بـدون به زايش هنري منجر شود
و تولد است درواقع قرباني.تواند وجود داشته باشد ديگري نمي البته؛شدن با نيت زايش
ميمفهوم مرگ به طـور مثـال؛ملل مختلف آمده استيها انجامد در افسانهيكه به تولد

قبي كمبل، به گفته مـرديميمي، جواننيپوست انگانگ سرخيلهيدر ازيو دفـن و شـود
م رويعني،ديرويخاك او ذرت مـشيمردن به قصد مفهـومنيـا. شـوديو تولد انجام

و تولـد در روح اسـتيعرفاني انگارههيشب : 1376كمبـل،: نـك( مردن در جسم خود
162.(

مي»ققنوس« آخرين بند شعر :خوانيم را
جاناگاه« مي، چون به و بال  زنديپر
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و تلخ، برآرد از تهيبانگ  دل سوزناك
.رهگذر نداند هر مرغِاشيمعن كه

 مست،شيدرونيهاز رنج آنگه
رو خود ميرا به .افكنديهيبت آتش
م باد  ست مرغو سوخته دمديشديد

تن خاكستر !ست مرغ اش را اندوختهِ
د جوجه پس درلِ هاش از .)327: 1384يوشيج،(» خاكسترش به

راشايدرونيها رنجققنوس، مست از روخود مـيبه ايـن. افكنـديهيبـت آتـش
كـهبلانجامـد بـه مـرگ نمـي؛ پـس شدن نه به قصد زوال كه به نيت بقـاء اسـت قرباني
و بدن هنرمنـد نيـز»مرگ«و»زخم«بازنمايي. اش تولدي ديگر است نتيجه در اثر هنري

و آفرينش خبـر مـي،نيست»زوال«و»نيستي«به معني  از آفـرينش؛دهـد بلكه از زايش
. هنر

ايـن«: نويسـد بهمـن محصـص مـي،معاصـري آثار نقاش احمدرضا احمدي درباره
و فرياد محصص خالصه مي . كننـد كنند اما نفـي نمـي پرندگان پايان جهان را در استغاثه

هسـتي. هنگام كه رنج باشد نيستي نيست: كنيم پس از ديدار پرندگان محصص نجوا مي
منافـاتي»متولد شدن«و»مردن«توان گفت كه اساساًمي.)133: 1377، احمدي(» هست

و مي و در هم حضور داشته باشند با هم ندارند طـور كـه در مبحـث همان. توانند با هم
) Dualist(دواليسـتي گفتيم در برخي تابلوهاي او ذهنيت»مردي اهل جهان محصص،«

مي زندگي/ مرگ در از بين و ما بر مفهومي مي»مرز«رود و زنده معلق و. مانيم بين مرده
و زيسـتن را مخـدوش اينجا ذات خلّاق و هنجارگريز هنر است كـه حتـي مـرز مـرگ ه

بي.كند مي مي هنرمند خود را مي پروا بر آتش و قرباني كند اما باز هم هسـتي دارد افكند
در هاش از دلِ جوجهپس«و در مردن او نيز تولدي هست چرا كه  .»خاكسترش به

 گيري نتيجه.6
و مرگ در آثـار نيمـا يوشـيج بـهو بيماري:چون نازيباشناسانهيمضامينبازنمايي زخم

و غش به دفعات در اشـعار بيماري. شود وفور ديده مي هايي مانند فلج، تب، آبله، تبخال
و در بسياري نيما تصوير مي و رنجـور هسـتند بدنها نمونهشوند از. ها خونريزي دارند

او شود، بـا مطالعـهميآنجا كه نيما يوشيج بنيانگذار شعر مدرن فارسي محسوب ي آثـار
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و مشروطه يي ايران، اين اشعار به منزله طلبانه در بستر تحوالت اجتماعي تجددخواهانه
و نيز قتل پيشـگامان تجـددخواهي و قتل مردم توسط حكومت وقت تصويري از كشتار

صـداي(درخواست حـق حضـور صـداهاي اقليـتهببا توجه همچنين. شود تفسير مي
و طبقات پايين اجتماع قوميت و در گفتمان مشروطه،)هاي مختلف، زنان امكـان ظهـور

و بيمار در شعر نيما را مي خـواهيي تبلور دموكراسـي توان به منزله حضور بدن زخمي
به اين معنـا ادبيـات ديگـر جايگـاهي مخـتص بـدن. در ادبيات مدرن فارسي درك كرد

.نيست»نقصبي«و»سالم«،»زيبا«
و تماميـت بـدن شي با استفاده از تفسير ليندا نـاكلين، ازميـان در خوان رفـتن انسـجام

ميرا زخمي  و ازدسـت توان استعاره در اشعار نيما و اي دانسـت از فقـدان رفـتن كليـت
فقداني كـه امـر مـدرن اساسـاً از دل آن بيـرون. قطعيت آنچه كه متعلق به گذشته است

 ماننـد بيمـار، فرد شديد حساسيتبهرا نرمنده حساسيت از وجهي ديگر، بودلر. آيد مي
 در نهايـت.اسـت دچـار ابـدي نقاهتيبهكه داندمي همچون كسيرا هنرمندو داند مي
 معنـي بـه جسم هنرمندو هنري اثردر»مرگ«و»زخم«مضامين توان گفت بازنمايي مي

هاي تازه افق آفرينشاز؛دهدمي خبر آفرينشو زايشاز، بلكهنيست»زوال«و»نيستي«
و هنر ك بـه ايـن مضـامين. در فرهنگ و هنرمندان مدرن بـا تمسـ به بيان ديگر شاعران

و زيبـايي نهادن نظام زيبايي نازيباشناسانه در پي بنيان و بـازتعريف هنـر شناسـي جديـد
 بـهرا خـوداش درونـي هاي رنجاز مست ققنوس، كه به تعبير نيما، طور همان. اند برآمده

به اما؛افكندمي آتش هيبتيرو اش نتيجـه كـه انجامـد نمـي مـرگ اين به آتش افكندن
.است ديگر تولدي

ها يادداشت
برنجي مزرعه.1  

به معني برنج.2 .است بينج
 درخت گالبي وحشي.3

4. The blood jet is poetry, There is no stopping it. 
 

 منابع
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